
Regulamin 

 

Międzynarodowy Turniej Kajak Polo  
 

Kalisz, 15-16.08.2020 r. 
 

 

 

Cel: 

– sprawdzenie poziomu sportowego zawodników Kaliskiego Towarzystwa 

Wioślarskiego na tle drużyn krajowych oraz zagranicznych 

– promocja aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w mieście Kalisz 

– promocja kajak polo wśród lokalnej młodzieży 

– promocja miasta Kalisz 

 

Organizator, miejsce i termin zawodów: 
 

Organizatorem jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie. Turniej odbędzie się w dniach  

14-16 sierpnia 2020 roku na Przystani Sportowej w Szałe, ul. Kaliska 84. Turniej  

zostanie rozegrany na trzech boiskach o wymiarach 35 m x 23 m. Początek turnieju 

14.08.2020 r. o godz. 16.00. 

W dniu 14.08.2020 r. zostaną rozegrane mecze eliminacyjne w kategorii dzieci. 

 

Konkurencje oraz kategorie wiekowe: 
 

I Dywizja – młodzieżowiec (mężczyźni) rocznik 2002 i starsi. 

II Dywizja – młodzieżowiec (kobiety) 2005 i starsze oraz młodzieżowiec (mężczyźni)   

                     rocznik  2003 - 2005 

III Dywizja – młodzik dziewczęta i chłopcy rocznik 2006 - 2008                                                 

Kategoria dzieci - rocznik 2008 i młodsi. 

 

W dywizji III oraz w kategorii dzieci drużyny mogą być mieszane dziewcząt i chłopców. 

 
Zgłoszenia i odprawa: 
 

Zgłoszenia drużyn do turnieju należy dokonać do dnia 03.08.2020 r. na obowiązujących 

drukach na adres : Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie Park Miejski 2,  62-800 Kalisz lub 

na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl. 

 

Kontrola sprzętu odbędzie się w dniu 14.08.2020 r. od godz. 19:00 do godziny 21:00             

na Przystani Sportowej w Szałe. Odprawa techniczna kierowników drużyn odbędzie się          

w dniu 15.08.2020 r. o godz. 6.30 na Przystani Sportowej. 
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Opłata startowa: 

 
I Dywizja –   200 zł 

II Dywizja –  200 zł 

III Dywizja – 100 zł                                             . 

Kategoria dzieci – bezpłatnie 

 

Opłaty startowe należy dokonać przelewem do dnia 31.07.2020 r. na konto bankowe  

Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego o numerze: 71 1090 1128 0000 0000 1201 5707 

W tytule dopisując nazwę klubu, dywizję oraz ilość drużyn w kategorii. 

 

Różne: 
 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów i wyżywienia  po uprzednim zgłoszeniu do dnia 

20.07.2020 r. na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl 

Nocleg przy przystani pod namiotami bezpłatny. 

 

Nagrody: 

 
Za I-III miejsca w I Dywizji – Puchary + medale  

Za I-III miejsca w II Dywizji – Puchary + medale 

Za I-III miejsca w III Dywizji – medale 

Kategoria dzieci - medale 

 

 

 
 

 

 

 

    PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ                                   PROJEKT DOFINANSOWANY PRZEZ  

                                          SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO                                                                                         MIASTO KALISZ                         
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Uzupełnienie regulaminu 

Międzynarodowego Turnieju KAJAK POLO 

KALISZ 15-16 SIERPIEŃ 2020 

w/g wymogów wynikających m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

(Dz.U. z 2020r. poz. 964). 

 
 

I. Wejście do strefy zawodów  

Strefa zawodów jest terenem zamkniętym obejmującym:  

parking górny na terenie przyległym do terenu przed restauracją po lewej stronie od 

wjazdu   

- (Parking górny A),  

- wioskę zawodniczą z wyznaczoną strefą dla klubów. 

 Z uwagi na wymogi organizacyjne, wynikające m.in. z przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 964), 

na terenie zawodów mogą przebywać TYLKO zawodnicy kategorii wiekowych 

startujących w danym meczu, według programu minutowego. Osobami upoważnionymi 

na wejście do strefy zawodów są uczestnicy zawodów danej tury (według programu 

minutowego), kierownicy drużyn, obsługa zawodów oraz sędziowie., oraz do 

wyznaczonych stref VIP  , oraz osoby posiadające  akredytacje  do wyznaczonych stref   

Osoby nieuprawnione (publiczność) nie mają wstępu do strefy zawodów.  

 

II. Punkt informacji - biuro zawodów akredytacja 

 

W punkcie informacyjnym usytuowanym przed wejściem do strefy zawodów  może 

przebywać obsługa techniczna oraz maksymalnie jedna obsługiwana osoba. Przed 

wejściem do biura zawodów każdorazowo należy zdezynfekować ręce. W pomieszczeniu 

informacyjnym obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania nosa i ust lub całej twarzy. 

                                                              

 

 

 III. Organizacja i przepływ zawodników  

Organizator zapewnia miejsca parkingowe na górnym parkingu usytuowanym  na terenie 

przyległym do terenu przed restauracją po lewej stronie od wjazdu   

 (Parking górny A), który należy do strefy zawodów. Na parkingu znajdują się 

samochody wraz z przyczepami do przewożenia kajaków. Wioska zawodnicza jest 

niedostępna dla jakichkolwiek pojazdów oraz przyczep. 

W wiosce zawodniczej organizator zapewni każdemu klubowi miejsce do bezpiecznego 

składowania sprzętu. Zawodnicy pod opieką kierownika drużyny wraz ze sprzętem i 

wyposażeniem, wchodzą grupą według harmonogramu startów, wejściem (na mapie 

punkty W) gdzie weryfikowana jest ich obecność pod względem ilości osób 



przebywających w strefie zawodów. Każdy klub, po wejściu w strefę zawodów, udaje się 

do miejsca przeznaczonego na składowanie sprzętu – strefy klubów (na mapie pkt K) 

  

IV. Strefy dla klubów (K)  

Na terenie zawodów dla każdego klubu wyznaczona jest strefa, w której przebywają 

zawodnicy wraz z kierownikami drużyn, startujący w danym meczu według programu 

minutowego. W strefie znajduje się sprzęt i wyposażenie klubu i zawodników. 

Dozwolone jest rozbicie namiotów. Organizator wyznaczy dedykowaną strefę dla 6 

każdego klubu z uwzględnieniem ilości zawodników biorących udział w danej turze. 

Niedozwolone jest zajmowanie takiej strefy przez inny klub.  

 

V. Wejście na wodę - kontrola przedstartowa (ID) 

 W związku z kontrolą ilości zawodników na wodzie, podczas trwania regat przewidziana 

jest obowiązkowa kontrola przedstartowa (ID). Każdy zawodnik ma obowiązek 

zgłoszenia się do kontroli ID i zejść na wodę tylko w przeznaczonym do tego miejscu - 

pierwszy pomost. Sędzia Główny ma prawo zdyskwalifikować zawodnika za ominięcie 

punktu kontroli przedstartowej. Zawodnicy mają obowiązek zachować bezpieczny 2m 

odstęp od innych przebywających w tym miejscu osób, w sytuacji oczekiwania wejścia 

na pomost. 

 

                                                        

 VI. Zejście z wody 

 Obowiązkowo po zejściu z wody każdy kajak i piłki muszą zostać zdezynfekowane. 

Organizator wyznaczy punkt do dezynfekcji kajaków i piłek. Zawodnik w momencie 

dezynfekcji kajaka zobowiązany jest również zdezynfekować ręce. Po przeprowadzonej 

dezynfekcji rąk, kajaka i piłek zawodnik powinien kierować się w strefę przebywania 

swojego klubu. 

  

VII. Obsługa medyczna  

Organizator zapewni obsługę medyczną  w miejscu widocznym i dostępnym dla 

zawodników przed hangarami.  

 

VIII. Odprawa kierowników  

Odprawa kierowników drużyn odbędzie się w sali na tarasie restauracji . Podczas 

odprawy każda osoba ma obowiązek zakrywania nosa i ust lub całej twarzy. Uczestnicy 

spotkania zobowiązani są do przestrzegania odpowiedniej odległości między sobą. 

Organizator wyznaczy miejsca do siedzenia, które zostaną specjalnie oznaczone. 

 

 IX. Dekoracje  

W strefie dekoracji przebywać mogą tylko zwycięzcy, obsługa oraz osoba dekorująca. 

Dekoracje odbędą  się  po meczach  finałowych w dniu 16 sierpnia  ok godziny 17.00. 

Zawodnicy z miejsc I-III po przejściu procedury zejścia z wody, odstawiają łodzie do 

strefy swojego klubu i udają się na dekorację utrzymując bezpieczny dystans miedzy 

sobą.  

 

 



X. Strefa dla prasy , VIP oraz widzów posiadających akredytację 

 Organizator wyznaczył specjalną strefę przeznaczoną dla dziennikarzy mieszczącą się 

przy strefie dekoracji. 

 

XI. Uwaga 

 Oświadczenie dla każdego uczestnika turniej dostarczone przy akredytacji w 

biurze zawodów. 
 

                       
        OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA  
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19  
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:  

-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie 
występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, 
bóle mięśni, bóle gardła),  

 

-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie 
COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.  

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
koronawirusem COVID-19 obowiązujące w Kaliskim Towarzystwie Wioślarskim , Park Miejski 2 , 62-800 
Kalisz 

3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym na Przystani Sportowej KTW – Zalew 
Szałe, ul. Kaliska 84  Międzynarodowym Turniejem Kajak Polo 2020, w  tym Finał  Puchar Polski w Kajak 
Polo na rok 2020., odbywającym się w dn. 15-16-08.2020 
  
4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpo-
średnio po wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wska-
zywać na zakażenie koronawirusem.  
  
 
………………………………………………………………                                   ……………………………………………………..  
 Imię i nazwisko-                                                                                      CZYTELNIE własnoręczny podpis  
 
………………………………………………………………  
Numer telefonu  
 
 
 
Klauzula informacyjna RODO  
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosow-
nymi aktami wykonawczymi informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KTW Kalisz, Park Miejski 2,62-800 Kalisz 
5. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione rów-
nież GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.  
6. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich 
pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 


